Extras din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice
pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr.
5549 din 6 octombrie 2011 și publicată în Monitorul Oficial nr. 742 din 21 octombrie 2011

-

Condițiile de înscriere la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului național de experți în management educațional -

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1 Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte
prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării
concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
ART. 2 La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în
management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de
formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar
curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în
învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management
educaţional.
CAPITOLUL II
Criteriile şi procedura de selecţie a membrilor corpului naţional de experţi în management
educaţional
ART. 3 Portofoliul candidaţilor înscrişi la selecţie pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în
management educaţional se evaluează pe baza fişelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, ţinându-se
seama de următoarele criterii generale:
a) absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional;
b) experienţa managerială;
c) performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială;
d) participarea la proiecte.
ART. 4 Selecţia candidaţilor se realizează, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, după următoarele etape:
a) completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică dedicată acestui scop, pentru
compararea datelor înscrise de candidat cu cerinţele obligatorii prevăzute la art. 2;
b) afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor
în formularul de selecţie online;
c) depunerea dosarului cu documentele prevăzute la art. 7 la inspectoratele şcolare de către
candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online;
d) evaluarea portofoliilor de către inspectoratele şcolare;
e) afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
f) întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii propuşi pentru a deveni
membri în corpul naţional de experţi în management educaţional;
g) emiterea ordinului de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru înscrierea
cadrelor didactice care au promovat concursul de selecţie în Registrul naţional al experţilor în
management educaţional.

